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Tommy Nilsson, Pernilla 
Wahlgren och de sju 
barnen. Fotograf: Peter 
Knutson
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Sound of music, Spaghettiopera och
Bröderna Marx
I Stockholm har det varit stor
musikalpremiär i helgen. På Göta
Lejon sätter man återigen upp Rodgers
och Hammersteins The Sound of 
Music. Förra gången var 1995 då
Tommy Körberg och Carola gjorde stor
succe hos publiken. Nu är det Tommy
Nilsson och Pernilla Wahlgren har 
huvudrollerna i den här nya
produktionen - som Per Feltzin sett.

Men det var premiär för två andra
musikteaterföreställningar i Stockholm
också: Den Stora Premiären på
Intiman och Giubilare på
Spagehettioperan Regina.

Lyssna på recensionen

Det är klart att det inte är en lika kompetent musikalisk duo den här
gången. Ändå vill jag säga att det som verkligen gör störst intryck
på mig är just den musikaliska tolkningen. Mer om det strax.

Förra gången var det ett norskt produktionsteam bakom
uppsättningen och regissören hette Trond Lie. Nu är det Staffan
Götestam som både regisserat och översatt. De påminner om
varandra, uppsättningarna, men den här känns mera sofistikerad,
raffinerad. Musikalkonsten i Sverige har sannerligen exploderat det 
senaste decenniet. 

I vissa av rollerna har man tagit ut svängarna mera - Johan
Wahlström får göra en vinfrossande, lätt bisarr god vän i Max och
Abedissan görs av Margaretha Dalhamn med stor musikaloperaröst.

Och Tommy Nilsson är stel, mumlig och fumlig - alltså ganska rätt
och mycket rörande i rollen som von Trapp.

Pernilla Wahlgren - ja, hon är som om Pippi Långstrump gått i
kloster några år och sedan storögt dundrar ut som Maria.

Det de båda saknar på toppen i röstresurser kompenserar de med
ett medvetet, fint tafatt samspel. 

Och sen är det ju de sju barnen. Man ska vara mycket hårdhudad
och lätt hjärtlös om man inte faller för spelet, sången och dansen
när de sju är på scenen. Jag satt snett bakom just Carola och hon
var inte ensam om att torka en och annan tår...

Men det är Rodgers musik som gör störst intryck. Anders Berglund
har arrangerat med mycket blås, Johan Landqvist dirigerar en
tiomannaorkester och, mycket viktigt och sällsynt i de här
sammanhangen, Oskar Johansson stod för en ljuddesign som var
perfekt balanserad, detaljrik och som visade både den stramhet och
sentimentalitet som Berglund och Landqvist musicerade fram. 

På Spaghettioperan Regina har man under ett drygt decennium
kunnat äta mat som serveras av operasångare som då och då
brister ut i sång. Föreställningarna bygger löst kring en plats och
sedan pepprar man på med operakonstens kända, och då och då
okända, arior och ensembler. I helgen var det premiär för den nionde
upplagan av Spaghettiopera och sedan jag var där senast har man
ökat på skojerierna och det känns helt rätt. När manliga sångare
sjunger kvinnornas arior iklädda kvinnokläder blir det skoj -
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Tipsa en bekant

samtidigt som man inte skippat allvaret helt och hållet.

På Intiman har man ett gästspel från Fredrikdalsteatern i
Helsingborg. Eva Rydberg, Kim Sulocki och Ola Forssmed gör en
hyllning till Bröderna Marx i Den Stora Premiären. De tre är
fenomenala, timingen är helt underbar och vissa scener är ett under
av detaljskärpa i komiken. Men resten - själva ramberättelsen....
den är platt och oinspirerad. Den har hamnat mitt emellan
grovbuskis och lustkomik och blir inget alls. Men de tre svenska
Bröderna Marx - det är en njutning.
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